
 
 

 

Spoštovani starši in učenci 8. razredov ! 
 

 

V devetletni osnovni šoli učenci v 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izberejo 

vsako šolsko leto tudi izbirne predmete. Vsak učenec mora imeti dve uri pouka izbirnih 

predmetov na teden. Izjemoma je ob posebnem soglasju staršev možno imeti tudi tri ure 

izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmeti obsegajo praviloma eno uro tedensko, le tuj 

jezik obsega dve uri na teden. Učenec, ki izbere tuj jezik s tem že zadosti tedenski 

obveznosti.. 

Učenci, ki obiskujejo javno glasbeno šolo, so na svojo željo oz. željo staršev lahko 

oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov v celoti. V tem primeru morajo starši šoli 

predložiti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto. 

 

Praviloma učenec posamezen izbirni predmet obiskuje eno leto. Izjema je tuj jezik, ki ga 

učenec praviloma izbere za vsa tri leta.  
 

Izbrani izbirni predmeti so za učenca za tisto šolsko leto obvezni in se ocenjujejo. 

 

Predstavljamo vam izbor predmetov, ki jih bomo na naši šoli lahko izvajali v naslednjem 

šolskem letu. Kratke predstavitve, ki so jih pripravili učitelji, so objavljene na spletni strani 

naše šole (http://os-smartnosg.mojasola.si). 

 

Podrobne učne načrte za izbirne predmete lahko pogledate na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje: 

http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/ucni_nacrti/ 

izbirni_predmeti.asp 
 

 

 

 

Ravnatelj 

       Zdravko Jamnikar 

 

 

Šmartno pri Slovenj Gradcu, 6.5.2021 
 

 

 

 

 

http://os-smartnosg.mojasola.si/
http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/ucni
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Seznam izbirnih predmetov za 9. razred 

 
predmet       poučuje 

 

1. nemščina II I      Nadja Bartol 

2. verstva in etika III      Irena Vitrih 

3. retorika       Mateja Štamulak 

4.   računalništvo –računalniška omrežja   Robert Sterkuš 

5.   šport za zdravje      Boris Pušnik, Tomaž Smonkar 

6.   poskusi v kemiji      Helena Ocepek 

7.   projekti iz fizike in tehnike     Robert Sterkuš 

8.  življenje upodobljeno v umetnosti    Nadja Bartol 

9.  likovno snovanje III                              Milan Bajželj 

 

 

 

Prijavnico oddate razredniku do petka, 14.5. 2021. 
  

 
 ____________________________________________________________________________ 

 

Priimek in ime: ________________________________________     Razred: ________ 

 

 

MOJ IZBOR 

V  9. razredu želim obiskovati naslednje izbirne predmete: 

 

 Izbirni predmet  

1.  

2.  

   

REZERVNI IZBOR 

V primeru, da skupina za katerega od izbranih predmetov ne bo oblikovana (zaradi premajhnega števila prijav), 

želim izbrati: 

 

 rezervni predmet  

1.  

2.  

 

 

 

      Podpis učenca/ke: __________________________       

 

Datum: Datum: ______________    Podpis staršev:  ____________________________ 


